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Cecília respeitou o ritmo das filhas e soube esperar

C
1fecília Bernadete Cardoso, que trabalha no

ngabinete do deputado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), teve a alegria de ver duas filhas
passarem no vestibular em julho. Renata, 25
anos, e Daniela, 21, estão cursando Psicolo-
gia nas Faculdades Integradas Newton Paiva.

Renata estudava Administração de Empre-
sas, mas não estava satisfeita. Decidiu tentar
outro curso, voltou ao pré-vestibular e teve o
maior apoio da mãe. Daniela, pelo fato de não
ter certeza sobre a profissão que queria se-
guir, ficou um ano sem fazer cursinho e só
voltou a estudar quando tinha se decidido.
Ritmo próprio - Cecília acredita que a esco-
lha da profissão pelas filhas tem relação com a
busca do autoconhecimento. A servidora até
confessa que está com vontade de prestar ves-
tibular e acompanhar as estudantes. Cheia de
orgulho das futuras psicólogas, ela diz que res-
peitou otempo de cada uma decidir sobre o
futuro, "sem neuras".

Ana Paula teve
dúvidas na escolha da

profissão
servidora das Comissões Jane Ferreira de

t811 Carvalho não teve grandes problemas,
quando a filha era vestibulanda. Ana Paula, de 19
anos, após seis meses de curso pré-vestibular,
entrou para a Faculdade de Odontologia da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela
foi aprovada no vestibular de três instituições: a
federal, a Pontificia Universidade Católica (PUC)
e a Faculdade de ltaúna.
Paródias - Mãe "coruja", Jane conta que a
maior dificuldade para a filha foi decidir-se entre
Comunicação Social e Odontologia, já que Ana
Paula sempre foi muito comunicativa. Por outro
lado, emocionava-se ao assistir a documentários
e reportagens sobre Biologia. Segundo a servidora,
o fator decisivo para a escolha foram as paródias
que Ana Paula fez com temas da Biologia, para
facilitar o estudo da matéria. As músicas fizeram
tanto sucesso, que a estudante reproduziu para
as colegas a fita com as gravações. Jane orgulha-
se deafilhater passado, mas sabe que não foi de
graça. Ma Paula teve que estudar muito.

ORIENTAÇÕES AOS VESTIBULANDOS
Tentar não ficaransioso por não ter certezas, uma vez que toda escolha implica perdas

Não deixarqueapreocupação em entrar-para a universidade o ip buscaro cambho
(curso)mak fácil Vestibu/arnãoéjbgo

Aceitar que o curvo poderá não atendera todas as expectativas

rtdbr, melhor forma para atb7gíros objetivos. sem se comparar com outras
pessoas - cada um tem um ritmo e uma forma de absorveros conteúdos

Acreditarnoprápnopotenciale terauto-estima

@ Teruma alimentaçãoequilibra da, e estudarem localagra dávele bem iluminado

AOS PAIS
Respeitara escolha do filho, ajudando-o a ser um adulto responsável, ~de tomar
decisões

Esclarecer sobre as pro&sôes da forma mais neutra possível, mostrando as vantagens e as
d6 vantagens de cada uma

• Evitardemonstrargrandes expectativas ou fazer cobranças

• Respeitara forma e o ritmo de estudo do filho

Proporoonarumantente de tranqüilidade em casa

Demonstrarcanho e compreensão, fazendo com que ojovem sinta-se mariamado e
seguro nessa fase

Estimu/armomentos de lazer e descanso, evitando sobrecarga de estudo ou estresse
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